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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 



1. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Τν πξφγξακκα «Δνίζσςζη Μ.Μ.Δ. πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηοςρ ηομείρ 
Μεηαποίηζηρ - Σοςπιζμού – Δμποπίος & Τπηπεζιών» απνηειεί κηα επηκέξνπο 
πξσηνβνπιία ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ, κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη :  
 ε ζπγθξάηεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

ηνκέα ηεο Μεηαπνίεζεο, ηνπ Τνπξηζκνχ, ηεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ θαη ηνπ Δκπνξίνπ 
ζε ζπλζήθεο χθεζεο.  

 ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, σο 
βαζηθήο επηινγήο γηα ηελ παξαγσγηθή αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη 
ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, 
ελζσκάησζε γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. 
 

 ε αλάδεημε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ «πιενλεθηήκαηνο» ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο 
κέζσ ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ ελίζρπζεο ΜΜΔ, ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο.   

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο πξνυπνινγηζκφο Γεκφζηαο Δπηρνξήγεζεο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 
456 εθ. επξψ θαη θαηαλέκεηαη ζηηο δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζηνπο ζρεηηθνχο 
Άμνλεο ησλ πέληε (5) Πεπιθεπειακών Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηυν (Π.Δ.Π. 
ΑΣΣΙΚΗ,  Π.Δ.Π. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, Π.Δ.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΧΝ ΑΙΓΑΙΟΤ, 
Π.Δ.Π. ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ - ΗΠΔΙΡΟΤ, Π.Δ.Π. ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ - 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ - ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ). 
 Η Γεκφζηα Δπηρνξήγεζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα 
απφ ην Δςπυπαφκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ) θαη ην Δθνικό 
Ππόγπαμμα Γημοζίυν Δπενδύζευν.  
 
 
3. ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 
Τν παξφλ Πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ηελ Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΥΓ/ΔΠΑΔ), ηνλ Δλδηάκεζν 
Φνξέα ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΦΔΠΑΔ) θαη ηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο Φψξαο. 
Δηδηθφηεξα, νη Πεξηθέξεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ: 
 
 Δμεηδίθεπζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ επηιεμηκφηεηαο επηρεηξήζεσλ (θαζεζηψο 

ελίζρπζεο, πνζνζηά Γεκφζηαο Φξεκαηνδφηεζεο, επηιέμηκνη ΚΑΓ θηι.),  

 Σηειέρσζε ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο   

 Σηειέρσζε ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ έληαμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
ζρεδίσλ. 

 
 
4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 
 
Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο μποπούν να ςποβάλοςν ππόηαζη: 

 ςθιζηάμενερ πολύ μικπέρ, μικπέρ και μεζαίερ επισειπήζειρ: νη επηρεηξήζεηο πνπ, 
κέρξη ηηο 31.12.2011,  έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 
ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη πνπ ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ πξνυπνζέζεσλ, 
λα δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο δεινχκελν/λνπο ΚΑΓ ππιν ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο   

 νέερ - ςπό ζύζηαζη πολύ μικπέρ, μικπέρ και μεζαίερ επισειπήζειρ: νη επηρεηξήζεηο 
πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ σο άλσ θαηεγνξία ησλ πθηζηάκελσλ. Οη λέεο επηρεηξήζεηο ζα 
πξέπεη, κεηαμχ άιισλ πξνυπνζέζεσλ, λα δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο δεινχκελν/λνπο ΚΑΓ 



ππιν ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ελψ νη ππφ ζχζηαζε ππιν ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο 
επηρνξήγεζεο. 

 
Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί ή/θαη νη 
ζπγαηξηθέο ηνπο, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζην θεθάιαην ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ νπνίσλ 
ζπκκεηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% νη Ο.Τ.Α. θαη φινη νη 
παξαπάλσ δεκφζηνη θνξείο κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ. 
Γελ έρνπλ επίζεο δηθαίσκα ππνβνιήο νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο 
δηθαηφρξεζεο (franchising). 
 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΧΝ & ΠΟΟΣΑ ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 
 
Δληζρχνληαη έξγα επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ: 

 απφ €30.000,00 έσο €300.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαποίηζη», 

 απφ €20.000,00 έσο €300.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Σοςπιζμόρ» θαη  

 απφ €20.000,00 έσο €100.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Δμπόπιο - 
Τπηπεζίερ».  

Τν πνζνζηφ Γεκφζηαο Δπηρνξήγεζεο ποικίλει ανάλογα με ηο καθεζηώρ και ηον ηόπο 
ςλοποίηζηρ ηηρ επένδςζηρ [Δςπυπαφκοί Κανονιζμοί (ΔΚ) 1998/2006 και (ΔΚ) 
800/2008] θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 40% με 60%. 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, οη εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο ζα δηαηεζνχλ σο εμήο :  

 ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 800/2008 θαη εηδηθφηεξα ηνπ 
άξζξνπ 13  απηνχ,  γηα ηηο Πεπιθέπειερ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ -  Θπάκηρ,  
Κενηπικήρ Μακεδονίαρ,  Γςηικήρ Μακεδονίαρ, Θεζζαλίαρ,  Ηπείπος,  Ιονίυν 
Νήζυν,  Γςηικήρ Δλλάδαρ,  Πελοποννήζος, Βοπείος Αιγαίος και Κπήηηρ,  

 ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ γηα εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) (ΔΚ) 
1998/2006 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο 
ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη εηδηθφηεξα   ηα άξζξα 2  θαη 3  απηνχ,  γηα ηηο Πεπιθέπειερ 
ηεπεάρ Δλλάδαρ,  Αηηικήρ και Νοηίος Αιγαίος. 

 επίζεο ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 800/2008 θαη εηδηθφηεξα 
ηνπ άξζξνπ 14 απηνχ,  ζα δηαηεζνχλ εληζρχζεηο γηα ηην κάλςτη λειηοςπγικών 
δαπανών μόνο για ηιρ νέερ-ςπό ζύζηαζη μικπέρ και πολύ μικπέρ επηρεηξήζεηο ζε 
όλερ ηιρ Πεπιθέπειερ ηεο ρψξαο  

 
Δηδηθά γηα ηελ Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος  ην πνζνζηφ Γεκφζηαο Φξεκαηνδφηεζεο 
αλέξρεηαη ζε 40% γηα ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζε 50% γηα ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 
επηρεηξήζεηο. Δπίζεο πξνβιέπεηαη επηρνξήγεζε χςνπο 25% γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 
μόνο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ λέσλ θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ. 
 

Ιδιωηική ζυμμεηοχή 

 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα 
θάλεη ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΔΣΠΑ, φπσο απηψλ ηεο ΔΤΔΑΝ, ηνπ 
Τακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο JEREMIE, ηα νπνία δηαηίζεληαη κέζσ 
ησλ Τξαπεδψλ. Π.ρ.: 
α) παξνρή εγγχεζεο ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ γηα ιήςε επελδπηηθνχ δαλείνπ ή ιήςε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο,  
β) ηελ παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ κε ρακειφ επηηφθην θαη επλντθνχο φξνπο.  
 
Αλαιπηηθφο Πίλαθαο κε ηα ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ηνπ 
ΔΣΠΑ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ κηθξνκεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ακηγψο εζληθνχο 
πφξνπο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ παξάξηεκα ηνπ πιήξνπο νδεγνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 



 
 
 
6. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 
 
Τν πξφγξακκα θαιχπηεη έλα εςπύηαηο θάζμα επιλέξιμυν δαπανών θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΓΙΣΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟΣΟ Ή 
ΠΟΟ ΣΟΝ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΜΔΣΑΠΟΙΗ
Η 

ΣΟΤΡΙΜΟ
 

ΔΜΠΟΡΙΟ 
- 
ΤΠΗΡΔΙΔ
 

1. 
Κηίπια, εγκαηαζηάζειρ και πεπιβάλλυν 
σώπορ 

60% 80% 60% 

2. Μησανήμαηα – Δξοπλιζμόρ  100% 100% 100% 

3. 
Μεηαθοπικά Μέζα (επαγγελμαηικήρ 
σπήζηρ) 

15.000 € 15.000 € 10.000 € 

4. 
Δξοπλιζμόρ και εγκαηαζηάζειρ Πποζηαζίαρ 
Πεπιβάλλονηορ και Δξοικονόμηζηρ 
Δνέπγειαρ 

100% 100% 100% 

5. Γικαιώμαηα ηεσνογνυζίαρ 20% 20% 20% 

6. 
Πιζηοποίηζη ζςζηημάηυν διαζθάλιζηρ 
ποιόηηηαρ 

6.000 € 6.000 € 6.000 € 

7. Λογιζμικό 30.000 € 30.000 € 10.000 € 

8. Πποβολή - Πποώθηζη 20.000 € 30.000 € 10.000 € 

9. ςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

10. 

Λειηοςπγικέρ δαπάνερ μόνο για ηιρ νέερ- 
ςπό ζύζηαζη μικπέρ και πολύ μικπέρ 
επισειπήζειρ (ποζοζηό σπημαηοδόηηζηρ 
25%) 

40% 40% 40% 

 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ εθάζηεο 
πξφηαζεο ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε: 
{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Τ)}.  
Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ ζα ειέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ κέγηζησλ πνζνζηψλ θαη 
πνζψλ ησλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ, παξά κφλν ηα κέγηζηα εγθεθξηκέλα επηρνξεγνχκελα 
πνζά αλά θαηεγνξία δαπάλεο. 
 
Ωο ημεπομηνία έναπξηρ επιλεξιμόηηηαρ δαπαλψλ νξίδεηαη: 
α)  γηα ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ Καλνληζκφ De minimis (1998/2006), η 

ημεπομηνία πποκήπςξηρ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
β) γηα ηηο  δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζην Γενικό Απαλλακηικό Κανονιζμό (800/2008), 

ε ημεπομηνία ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ηεο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα.  
 
Σεκεηψλεηαη φηη, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 
ΑκεΑ, είλαη ππνρξεσηηθέο. Ωζηφζν, δελ ρξεηάδεηαη λα εληαρζνχλ ππνρξεσηηθά ζην 
επελδπηηθφ ζρέδην, αιιά κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε ίδηα θεθάιαηα.  
Η χπαξμή ηνπο ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί θαηά ηελ επαιήζεπζε - πηζηνπνίεζε. 
 
7. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 
Η δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επελδχζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ηνπο δεκαπένηε (15) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο γηα ηηο 



Θεκαηηθέο Δλφηεηεο «Μεηαπνίεζε» θαη «Τνπξηζκφο» θαη  ηνπο δώδεκα (12) μήνερ απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο γηα ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Δκπφξην -
Υπεξεζίεο». 
 
8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
 
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά από ηιρ 25.02.2013 και μέσπι ηιρ 10.05.2013 ζην 
Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (www.ependyseis.gr, 
www.ependyseis.gr/mis). Μεηά ηο πέπαρ ηηρ ημεπομηνίαρ ηηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ 
ηυν πποηάζευν δεν γίνεηαι αποδεκηή καμία ςποβολή νέαρ ππόηαζηρ. Οη Πξνηάζεηο 
(Φάθεινη Υπνςεθηφηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή (έλα 
αληίγξαθν), ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ (εκεξνινγηαθψλ) απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ζε έλα απφ ηα ζεκεία ππνβνιήο, 
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 8 ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σεκεηψλεηαη 
φηη ν θπζηθφο θάθεινο ππνβάιιεηαη ζην ζεκείν πνπ δειψλεηαη θαηά ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 
 
9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝΣΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 
 
• Έιεγρνο ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ πξνηάζεσλ απφ 

ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 
• Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ αμηνινγεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Μεηξψν 

αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.  
• Δπηθχξσζε  ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 1νπ ζηαδίνπ ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη βαζκνινγίαο ησλ πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ηνπ νδεγνχ, απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ 
Αηγαίνπ. 

• Έθδνζε απφθαζεο έληαμεο 
• Κνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ έληαμεο ζηνπο δηθαηνχρνπο 
• Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ 
 
 
10. ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  
 
Α) Πποκαηαβολή (δςνηηική) 
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, μέσπι 
ηο 100,0% ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο κε ηελ πξνζθφκηζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ απφ αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ 
ίδξπκα. 
Β) Δνδιάμεζερ καηαβολέρ 
Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Αηηήκαηνο Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο - 
Πηζηνπνίεζεο απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ (ην αλψηαην κέρξη 2 αηηήκαηα) θαη δηελεξγείηαη  
πηζηνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα επηρνξήγεζε. Σην ζηάδην απηφ, 
θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν κέρξη θαη ην 80% ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. 
Γ) Αποπληπυμή 
Η απνπιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ηελ επαιήζεπζε-πηζηνπνίεζε ηεο 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ, φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ, ε εκεξνκελία νινθιήξσζήο ηνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή 
εθθαζάξηζή ηνπ.  

Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα κειεηήζνπλ πξνζερηηθά ην πιήξεο ελεκεξσηηθφ πιηθφ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΥΓ ΔΠΑΔ 
http://www.antagonistikotita.gr, ηνπ ΔΣΠΑ www.espa.gr ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr θαη 
ηεο ΔΛΑΝΔΤ www.elanet.gr. 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.elanet.gr/


Δπίζεο, γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
απεπζχλνληαη: 

 ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ (ηει.: 210 6985210, Σεβαζηνππφιεσο 113), 

 ζηελ ΔΛΑΝΔΤ (,Βαιασξίηνπ 4, 5νο φξνθνο,ηει.210 3620242 εζση.266), 

  ζην γξαθείν ελεκέξσζεο ηεο ΔΥΓ ΔΠΑΔ ( ηει.: 801 11 36 300, Μεζνγείσλ 56), 

  ζηνλ ππεχζπλν ελεκέξσζεο θνηλνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ θ.Βαζίιε 
Νηαληφ (ηει.22510 23201, Καβέηζνπ 12) θαη  

 ζηα θαηά ηφπνπο Δπηκειεηήξηα. 

 (Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία φισλ ησλ ζεκείσλ ελεκέξσζεο Κνηλνχ κπνξείηε λα δείηε ζην 
Παξάξηεκα 8 ηνπ ηεχρνπο Πξνθήξπμεο).    

 


